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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

2018

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς
Ἁγίας Μαρίνης
Ἡλιουπόλεως,
κυκλοφόρησε τὸ
ἡμερολόγιο τσέπης
2018 ἀφιερωμένο
στὰ εἴκοσι χρόνια
ἀπὸ τὴν κοίμηση
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Σεραφείμ, ἀλλὰ
καὶ στὴν μνήμη
τοῦ πρὸ ἔτους
κοιμηθέντος,
Μητροπολίτου
Μαραθῶνος Μελίτωνος, τελευταίου
Πρωτοσυγκέλου τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου.
Ἀκόμα κυκλοφόρησε
Λέγω
καὶ ἡμερολόγια τοίχου
ἐγώ... μὲ εἰκόνα τῆς Ἁγίας
Μαρίνης καὶ τὸν
Ἐσταυρωμένο ἀλλὰ καὶ
ἄλλα μὲ μηνιαῖο Πανάγιο.
Παρακαλοῦμε προμηθευθεῖτε τα
γιὰ δική Σας χρήση καὶ γιὰ δῶρα
σὲ φίλους καὶ γνωστούς.
Τὸ μικρὸ κέρδος ποὺ ἀφήνει
ἡ διάθεσή τους θὰ ἀποδοθεῖ στὴν
ἀνακαίνιση τοῦ ἐξωκκλησίου
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στὴν ὁδὸ
Δ. Γληνοὺ 27.
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Σᾶς εὐχαριστοῦμε
καὶ καλΗ χρονιά.

Ἔτος 15ο Φύλλο 14
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 31 Δεκεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Σεραφείμ, π. Εὐσέβιος.
> Δευτέρα 1/1/2017, ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ, Μ. Βασιλείου.
8:00 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
10:30 Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξη τοῦ Νέου Ἔτους - 20:00 Ἑσπερινὸς
> Τρίτη 2/1/2017, Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.
8:00 Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, κοπῆ Ἁγιοβασιλειόπιττας
18:00 Ἑσπερινὸς
> Τετάρτη 3/1/2017, 7:00 Ὄρθρος, 18:00 Ἑσπερινός,
> Πέμπτη 4/1/2017, Σύναξις 70 Ἀποστόλων.
7:30 Ὄρθρος - 18:00 Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Μ. Ὧρες Θεοφανείων.
> Παρασκευή 5/1/2017, Συγκλιτικὴς ὁσίας.
7:00 Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου - 8:30 Μ. Ἁγιασμὸς
Τὴν 5η τὴν 6η καὶ τὴν 7η Ἰανουαρίου 2017 μετὰ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες
θὰ ἔρχονται οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας μας στὰ σπίτια σας πρὸς Ἁγιασμόν.
Ἐφόσον ἐπιθυμεῖτε τὸν Ἁγιασμὸν τῆς οἰκείας σας ἐπικοινωνῆστε μὲ τοὺς
Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ.
> Σάββατο 6/1/2017 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ.
7:00 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία - 10:00 Μέγας Ἁγιασμὸς
18:00 Ἑσπερινὸς
> Κυριακή 7/1/2017 Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
7:30 Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία - 18:00 Ἑσπερινὸς

Ὁ ἅγιος Βασίλειος μᾶς περιμένει.

Πανήγυρις στὸ Ἐκκλησάκι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
τῆς ὁδοῦ Δ. Γληνοὺ 27

31/12/17 - 17:00 Θυρανοίξια ὑπὸ
τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἀντωνίου
Ἑσπερινὸς
1/1/2018 8:30 Ὄρθρος,
Θεία Λειτουργία
Παρακαλοῦμε ὅσους ἐπιθυμοῦν
νὰ γίνουν ἀνακαινιστὲς μὲ μιὰ
οἰκονομικὴ συνδρομὴ νὰ ἀπευθυνθοῦν
στὸν πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἢ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ε.Μ. 400 - Χ.Π. 100 - Α.Π.20 – Τ.Δ.50 – Γ.Σ.1000 - Β.Κ.10 – Α.Π.
50 - Ν. & Ε.Ξ. 20 - Α.Μ. 5 - Κ.Δ. 10 - Ν.Θ. 5 - Η.Τ. 50 - Α.Μ. 5 ΚΑΛΑΝΤΑ Α.Μ. 310 - ΚΑΛΑΝΤΑ Α.Ν. 136,80

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Τὰ παιδιὰ πρῶτα γιὰ τὸ παιδίον Ἰησοῦν

Τ

ὰ παιδιὰ ἦταν οἱ πρωταγωνιστὲς στὶς
προετοιμασίες γιὰ τὴ γιορτὴ τῶν
Χριστουγέννων στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα
τῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως.
Τέσσερις Χριστουγεννιάτικες γιορτές, μὲ
πρώτη ἐκείνη τοῦ παιδικοῦ σταθμοῦ
«ἡ Ἁγία Μαρίνα» ποὺ ἔγινε τὴν
Παρασκευὴ 15 Δεκεμβρίου στὶς
15:30, στὸ χῶρο τοῦ σταθμοῦ,
ἔφεραν τὰ παιδιὰ τῆς ἐνορίας στὸ
νὰ ζήσουν τὸ γεγονὸς τῆς Γέννησης
τοῦ Χριστοῦ.
Ἀκολούθησε τὴν ἴδια μέρα στὶς
18:30 ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτὴ

Γυμνασίου στὸ ναό, γιὰ ἐκκλησιασμό. Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἀντίστοιχα,
λειτουργήθηκαν καὶ κοινώνησαν τὰ παιδιὰ
συνοδευόμενα ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς
Διευθυντὲς τῶν Σχολείων. Ὅπως κάθε χρόνο
ἡ Θεία Λειτουργία τελεστηκε καὶ μέσα σὲ
αἴθουσα τελετῶν δημοτικοῦ σχολείου
ποῦ βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς ἐνορίας,
ἀλλὰ σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ
μὲ ἐνδιάμεσα τους, δρόμο ταχείας
κυκλοφορίας ποὺ ἐμποδίζει τὴν
προσέλευση τῶν παιδιῶν.
Περισσότερα ἀπὸ 2.000 παιδιὰ
προεόρτασαν τὰ Χριστούγεννα στὸ

τοῦ τρίτου νηπιαγωγείου Ἡλιουπόλεως, ἡ ὁποία
ἔγινε στοὺς χώρους τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ
ναοῦ μας καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, Σάββατο 16
Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στὸν ἴδιο χῶρο ἡ
Χριστουγεννιάτικη γιορτὴ ἰδιωτικοῦ φροντιστηρίου
ξένων γλωσσῶν.
Μιὰ μέρα μετά, τὴν Κυριακὴ 17 Δεκεμβρίου, μετὰ τὴ
δεύτερη λειτουργία, ἔγινε ἡ γιορτὴ τῶν κατηχητικῶν
σχολείων τῆς ἐνορίας μὲ τὰ παιδιὰ νὰ παρουσιάζουν
τραγούδια ποιήματα δρώμενα καὶ νὰ μεταφέρουν τὸ
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, ἐπὶ γῆς Εἰρήνη γιὰ τρίτη
φορὰ στὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ἐνορίας.
Ἡ ἑβδομάδα πρὸ τῶν Χριστουγέννων, ἔφερε
τὰ παιδιὰ τριῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ ἑνὸς

ναὸ καὶ τὰ παρακολουθήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητας, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν παραμονὴ
τῶν Χριστουγέννων, Κυριακὴ 24 Δεκεμβρίου,
ὅπου οἱ ἱερόπαιδες ἔψαλαν τὰ κάλαντα, γιὰ
νὰ συγκεντρώσουν χρήματα πρὸς ἐνίσχυση τῆς
ἀνακαίνισης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου,
ποῦ βρίσκεται ἐντός της ἐνορίας καὶ θὰ
ἐπαναλειτουργήσει μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Τὴν ἴδια μέρα ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ
Δημητρίου, ἄκουσε τὰ κάλαντα στὸ ναό, ἀπὸ τὰ
παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ ὠδείου τῆς Ἡλιούπολης, ἀπὸ
τὸ Σύλλογο Ἠπειρωτῶν, καὶ ὁμάδες παιδιῶν ποὺ
διέρχονταν στοὺς δρόμους τῆς ἐνορίας.

Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων
(facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),
ἀπό ck.agmarina@gmail.com
Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30.
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

